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Curriculum Vitae – Bălăcescu Ovidiu 

Curriculum vitae  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Bãlãcescu Ovidiu 

Adresă 
 

Telefoane   Mobil:  

Faxuri 0253 227 281 

Adrese E-mail obalacescu@gmail.com   

Naţionalitate  Română 

Data naşterii 21.06.1970 

Sex şi stare civilă Masculin, căsătorit, un copil minor. 
 

  

Domeniul ocupaţional vizat    

Experienţa profesională  
  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

mai 2012 – prezent 
Inginer – Serviciul Investiţii/Serv. Iniţiere Investiţii Administrare plan de Investiţii 
Verificare, analiză şi întocmire situaţii şi raportări aferente investiţiilor. Monitorizare programe anuale 
de investiţii aferente S.E. Işalniţa şi S.E. Craiova II.  Înlocuitor al Şefului de Serviciu. 
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.,  
Producţie de cărbune, energie electrică şi termică. 
 

Perioada 2007 – mai 2012 

Funcţia sau postul ocupat Inginer – Direcţia Comercială 

Activităţi şi responsabilităţi principale Întocmirea documentelor primare pentru demararea achiziţiilor, activităţi de pregătire, organizare şi 
desfăşurare a achiziţiilor de servicii. Urmărire a contractelor de servicii şi întocmire rapoarte aferente 
activităţii. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţie de cărbune, energie electrică şi termică. 

  

Perioada 2005 – 2007 

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Achiziţii Servicii 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii de pregătire, organizare şi desfăşurare a achiziţiilor de servicii. Coordonarea 
activităţii de urmărire a contractelor de servicii. Înlocuitor al Directorului Adj. al Direcţiei Comerciale.  

Numele şi adresa angajatorului S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţie de cărbune, energie electrică şi termică 

  

Perioada 2004 –2005 

Funcţia sau postul ocupat Şef Birou Tehnic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii din cadrul biroului, supravegherea pregătirii materialelor pentru prezentarea 
ofertelor aferente procedurilor de închidere obiective miniere, verificare documentaţii de închidere 
obiective miniere, reprezentare a societăţii în cadrul şedinţelor de ofertare a lucrărilor de închidere. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Închidere - Conservare Mine S.A. Târgu Jiu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Închidere – conservare mine 
  

 

Perioada 2001- 2004 

Funcţia sau postul ocupat Şef grupă Proiectare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii de cercetare - proiectare respectiv, elaborarea şi coordonarea de documentaţii 
necesare activităţii din industria de extragere a lignitului, din următoarea gamă: documentaţii de 
conservare/închidere pentru obiective miniere, proiecte tehnice de recuperare a solului fertil, documentaţii 
de execuţie pentru redarea în circuitul economic a terenurilor afectate de activitatea minieră şi eliberate de
sarcini tehnologice, documentaţii de achiziţie. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Compania Naţională a Lignitului Oltenia S.A. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţie de cărbune 
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Perioada 1999 - 2001 

Funcţia sau postul ocupat Şef colectiv cercetare-proiectare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii de cercetare - proiectare respectiv, elaborarea şi coordonarea de documentaţii 
necesare activităţii din industria de extragere a lignitului, din următoarea gamă: documentaţii de 
conservare/închidere pentru obiective miniere, proiecte tehnice de recuperare a solului fertil, 
documentaţii de execuţie pentru redarea în circuitul economic a terenurilor afectate de activitatea 
minieră şi eliberate de sarcini tehnologice, documentaţii de achiziţie, proiecte tehnice de dispecerizare 
a obiectivelor miniere, proiecte tehnice de construcţii civile şi industriale,studii de prefezabilitate şi 
proiecte tehnice de alimentare cu apă sau canalizare, documentaţii pentru obţinerea avizelor P.S.I., 
documentaţii economice pentru obţinere de finanţare externă sau de la bugetul de stat. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Compania Naţională a Lignitului Oltenia S.A. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţie de cărbune 
  

Perioada 1997 - 1999 

Funcţia sau postul ocupat Inginer proiectant 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea de documentaţii necesare activităţii din industria de extragere a lignitului, din următoarea 
gamă: documentaţii de conservare/închidere pentru obiective miniere, proiecte tehnice de recuperare 
a solului fertil, documentaţii de execuţie pentru redarea în circuitul economic a terenurilor afectate de 
activitatea minieră şi eliberate de sarcini tehnologice, documentaţii de achiziţie. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Compania Naţională a Lignitului Oltenia S.A. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţie de cărbune 
  

Perioada 1995 –1997 

Funcţia sau postul ocupat Inginer la Sucursala Minieră Rovinari 

Activităţi şi responsabilităţi principale Verificarea documentaţiilor cadastrale aferente terenurilor achiziţionate, elaborarea documentaţiilor de 
redare în circuitul agricol, actualizarea hărţilor cadastrale cu terenurile achiziţionate. 

Numele şi adresa angajatorului Regia Autonomă a Lignitului Oltenia S.A. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţie de cărbune 
  

 

Educaţie şi formare  
  

Perioada martie – mai 2012 

Calificarea / diploma obţinută Formator/Atestat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe pentru exercitarea profesiei de formator. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

COR 242401 

  

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul  perioadei de criză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CEPECA Consulting Center Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de perfecţionare  

  

Perioada 2006 

Calificarea / diploma obţinută Expert/Atestat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Expert achiziţii publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. FORMENERG S.A. Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

COR 214946 
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Perioada 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Armonizarea legislaţiei cu Directivele 17 şi 18 ale Uniunii Europene privind achiziţiile şi investiţiile 
publice, contractual la cheie şi procedurile FIDIC 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Economiei şi Comerţului 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de perfecţionare  

 
 
 

Perioada 1996-2004 

Calificarea / diploma obţinută Doctor/Diplomă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Geodezie, Topografie, Cadastru, Fotogrammetrie, Exploatări minere la zi subterane. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Titlul de Doctor în Ştiinţe Inginereşti - domeniul Mine, Petrol, Gaze 

 
 

Perioada 2000 - 2002 

Calificarea / diploma obţinută Master/Diplomă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Evaluarea impactului şi reconstrucţia zonelor afectate de activitatea minieră 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Titlul de Master, Studii postuniversitare 

Perioada 2001 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltarea abilităţilor manageriale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

IROMA S.A. Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de perfecţionare 

 
 

Perioada 1995 - 1996 

Calificarea / diploma obţinută Master/Diplomă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Valorificarea Resurselor Minerale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Titlul de Master, Studii postuniversitare 

  

Perioada 1990 - 1995 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Facultate de Mine – specializarea Topografie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii superioare 
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ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ
 

Am participat în activitatea de cercetare - proiectare la elaborarea şi coordonarea întocmirii de 
documentaţii necesare activităţii din industria de producţie a energie electrice  şi  extragerea lignitului. 

 Participant cu lucrare ştiinţifică în domeniul geodeziei la Simpozionul Ştiinţific Internaţional GEOCAD 
2005 – Alba Iulia 

 Participant cu lucrare ştiinţifică în domeniul protecţiei mediului la Simpozionul Ştiinţific Internaţional 
GEOCAD 2006 – Alba Iulia 

  

ALTE CURSURI ŞI ACTIVITĂŢI
 

Participare la cursul „Managemetul Riscului” – organizat de Acta Consulting & Audit S.R.L. Bucureşti 
(2015).  
Participare la programul „Energy Market 2014”  - Brussels, Belgia (2014). 
Participare la Seminarul Ştiinţific Internaţional  “Similarities and differences in economic development of
Romania and Turkey in the last two decades” 16-17 octombrie 2014, Universitatea Ştefan cel Mare  din 
Suceava. 
Implementarea si evaluarea standardelor de control intern/managerial în unităţile publice - Formatori din 
cadrul societăţii S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. (2011) 
Curs intensiv de Management la EUROCOR – Bucureşti (1999-2000);  
Curs intensiv de Limba Englezã la EUROCOR – Bucureşti (1999-2000);  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Înţelegere Vorbire  Scriere 

                                    Autoevaluare Ascultare Citire Participare la 
conversaţii 

Discurs oral Exprimare scrisă 

                                            engleză  B1 B2  B1 A2 B1 

franceză  B1 B1  A2 A2 A2 
 

 

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare şi lucru în echipă – aptitudini şi abilităţi dobândite în urma activităţilor productive, educative
profesionale şi extraprofesionale la care am participat activ, capacitate ridicată de intuiţie şi previziune a 
proceselor evaluate, adaptabilitate la condiţii deosebite de lucru, capacitate de lucru sub stres. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric şi abilităţi manageriale – am organizat şi coordonat activitatea colectivului de cercetare 
proiectare din cadrul Companiei Naţionale a Lignitului Oltenia S.A. şi colectivului din cadrul Serviciului de 
Achiziţii Servicii al S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.  
Am colaborat cu două universităţi din învăţământul superior din România.        

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Cunoştinţe avansate în specializărilor de bază: geodezie, topografie, cadastru, fotogrammetrie, exploatări 
miniere, investiţii, activităţile specifice achiziţiilor publice, management şi competenţe de lucru în ceea ce 
priveşte cunoştinţele economice, pieţele de energie şi mediu. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizator de nivel ridicat al tehnicii de calcul şi sistemelor informatice integrate. Cunoştinţe avansate de 
operare în Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Acces, Microsoft PowerPoint, WordPerfect 5.1, 
WordStar. 

 

  

Permis(e) de conducere Posesor permis de conducere categoria B 
 


